Informacja o ochronie danych osobowych w Banku Pekao S.A.
Z chwilą włączenia na skutek decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego części
przedsiębiorstwa Idea Bank S.A. i przeniesienia jej do Banku Pekao S.A., Bank Pekao S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 stał się administratorem Twoich
danych osobowych i w zależności od relacji, jaka łączyła Ciebie z Idea Bankiem, może
przetwarzać dane osobowe w celach:







oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych
oferowanych przez bank, również z wykorzystaniem profilowania,
wykonania umowy o świadczenie usług przez bank lub nawiązania innego stosunku
prawnego związanego ze świadczeniem przez bank usług,
wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy
prawa,
realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które
administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie
oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycznego, archiwizację, stosowanie wewnętrznych procesów
nadzoru zgodności z prawem,
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora lub
podmiotów trzecich, w tym w celach analitycznych, również z wykorzystaniem
profilowania.

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pekao S.A. danych osobowych przysługuje Ci
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy
kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych
danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub zautomatyzowane
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Bank Pekao
S.A. znajdują się na stronie banku.
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